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Број: 02/835-2 
Датум: 22.06.2017. године 
 
 

ДРУГА ИЗМЕНА И ДОПУНА  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
за  јавну набавку мале вредности добара ЈН 28/17 -  Медицинска и болничка 

опрема, по партијама 
 

 
На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/12, 

14/15 и 68/15) у даљем тексту: Закон, Наручилац врши измену конкурсне 

документације у јавној набавци мале вредности добара ЈН 28/17 – Медицинска и 

болничка опрема, по партијама 
 

1. Наручилац врши измену Прилога 1 Конкурсне документације, тако што из 

партије 1 брише ставке 1, 2, 5 и 6., и мења назив Партије 1 – „Медицинска 

опрема – дефибрилатори“ 
 

2. Наручилац прописује за Партију 1 - ставке 3 и 4  да морају да испуњавају 

услове у погледу дијагонале екрана: "Aparat mora da poseduje integrisan mini. 2 
kanalni displej, min dijagonale 5.9''. 

 
3. Наручилац врши допуну Прилога 1 Конкурсне документације, предвиђањем 

„Партије 7 – Медицинска опрема ЕКГ и пулсни оксиметар“ а коју чине 1. 

Пулсни оксиметар, у целости преузет из Партије 1 и 2. ЕКГ, у целости преузет 

из партије 1. (Партија 1 - Ставка 1 и 2) 
 

4. Наручилац врши измену и допуну Прилога 1 Конкурсне документације, тако 

што ставку 5 Партије 1 – „Апарат за одређивање телесног састава“ у целости 
премешта у Партију 3 – под редним бројем 6;  
 

5. Наручилац врши измену и допуну Прилога 1 Конкурсне документације, тако 

што ставку 6 Партије 1 – „Апарат за одрeђивањe лактата у лeкарским 
ординацијама, болницама и спортским амбулантама-Аццутрeнд Лацтатe или 
одговарајућe“ у целости премешта у Партију 3 – под редним бројем 7;  
 

6. Наручилац врши измену Партије 2, тако што ставку 1 – Лабораторијска 

судопера премешта у целости у нову Партију 8 – Лабораторисјка опрема – 
лабораторијска судопера; 
 

7. Наручилац врши измену и допуну Прилога 1 Конкурсне документације у 

Партији 3 - ставка 4 – „Колица за транспорт боце и давање кисеоника у 

болничким собама“ тако што тражене количине у колони пет мења и уписује 

број „3“; 
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8. Наручилац врши измену и допуну Прилога 1 Конкурсне документације у 

Партији 6 – Медицински апарати за физикалну медицину и рехабилитацију, 

позиција 4 – „Апарат за ТЕНС“ – колона 3 тако што уместо карактеристике: 

„enkoder za promenu parametara terapijе“, наручилац предвиђа: „потeнциомeтар 
за промeну парамeтара тeрапијe“ и „могућност приказа интензитета струје“. 
 

9. Наручилац врши измену и допуну Прилога 1 Конкурсне документације у 
Партији 6 – Медицински апарати за физикалну медицину и рехабилитацију, 

позиција 6 – „Апарат за дијадинамичке струје (ДДС)“ – колона 3, тако што 

брише позиције: „дијадинамичке струје, галванска струја, тенс, модулисане 

струје, модулација правоугаона, сп и експоненцијална; експоненцијалне струје 

е1, е2, ес, неофарадске“ и уписује „дијадинамичке струје са обликом MF, DF, 
LP, CP”. 

 
 

10. Наручилац врши измену и допуну Прилога 1 Конкурсне документације у 
Партији 6 – Медицински апарати за физикалну медицину и рехабилитацију, 

позиција 7 „Апарат за галванизацију/електрофорезу“– колона 3, тако што 

брише позиције: "Glavne karakteristike : 
- eksponencijalne struje (e1 i e2), 
- pravougaone struje (sp), 
- trapezoidne struje,  
- galvanska struja 
- grafički ekran, 
- zvučni alarm za kraj terapije 
- gumeno-grafitne electrode 
- elektroda za monopoloarnu stimulaciju" 
 
и уместо њих усписује: „- galvanska struja, 
- linearno pojačanje struje potenciometrom, 
- automatsko isključenje izlaza nakon isteka vremena terapije, 
- zvučni alarm za kraj terapije“ 
 

11. Наручилац врши измену Прилога 1 Конкурсне документације, у „Партији 7 – 
Медицинска опрема ЕКГ и пулсни оксиметар, тако што за ЕКГ предвиђа 

детаљну спецификацију која гласи: „Displej od minimum 6.2 inča na kome se 
prikazuju svih 12 talasnih oblika istovremeno LCD touch screen sa rezolucijom od 
minimum 800x480; Senzor osvetljenja za automatsko podešavanje osvetljenosti 

ekranaUgrađen termalni printer koji može da koristi I roll-ovani I Z-faltani papir, 
širine minimum 80mm; Ugrađena memorija za minimum 40.000 EKG-a; 
Mogućnost; povezivanja sa FTP serverom zarad prenošenja pacijentovih podataка; 
Mogućnost povezivanja sa PC baziranim EKG softwerom; Automatska detekcija i 
štampanje aritmija; Dijagnoza minimum 120 vrsti aritmija; Analiza HRV (Heart rate 
variability); R-R (ritam) analiza; Pejsmejker detekcija; Ponovni pregled i analiza 
svakog EKG odvoda od po minimum 600 sekundi; Osetljivost: 2.5; 5; 10; 20; 20/10; 
10/5 mm/mV i autogain (AGC); Brzina  štampanja: 5; 6.25; 10; 12.5; 25; 50 mm/s; 
Ugrađeni WI-FI; Rad na baterijama od minimum 7 sati; Brzi mod punjenja – do 90% 
za manje od 3 sata, i do 100% za manje od 3.4 h; Težina: do 1.2 kg” 
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12. Наручилац мења на страни 1, 6 и 34 Конкурсне документације датум 

подношења понуда и отварања понуда - 27.06.2017. до10:00, отварање у 10:15. 
 

13. Наручилац допуњује на страни 3, 5 и 28 Конкурсну документацију Партијом 7 

- Медицински апарати – ЕКГ и пуслни оксиметар, и Партијом 8 

Лабораторијска опрема – лабораторијске судопере 
 

14. Наручилац врши измене на страни 3, 4, 5 и 28, тако што мења назив партије 1 – 
„Медицински апарати – дефибрилатори“, као и партије 2 –  „Лабораторијска 

опрема – лабораторијска центрифуга< 
 

15.  Наручилац на страни 9 и 13 КД укида додатни услов за партију 8, тако што 

шредвиђа да: „понуђена добра (све партије сем партије 8) морају бити 

уписана у регистар медицинских средстава који води Агенција за лекове и 

медицинска средства РС и да о томе поседују важећа Решења о стављању у 

промет издата од стране АЛИМС-а РС.  

16. Наручилац на страни 9 и 13 КД укида могућност доказивања минималних 

техничких карактеристика достављањем Упутства за употребу оверено од 

стране Алимс, те се реченица: „Наручилац дозвољава да се у сврху доказивања 

минималних техничких карактеристика понуђеног медицинског уређаја 

достави Упутство за употребу за понуђену опрему које мора бити одобрено од 

стране АЛИМС-а. Дозвољено је и достављено упутства које није одобрено од 

стране АЛИМС-а, с тим што Наручилац задржава право да пре доношења 

одлуке о додели уговора од понуђача захтева накнадно достављање додатне 

документације неопходне за оцену понуде“ брише у целости. 
 

17. Наручилац на страни 9 и 12 КД додаје партије за које је потребно испунити 

додатни услов  у погледу техничког и кадровског капацитета и то Партија 1, 2, 

6 и 7. 
 

 
 

 
У прилогу Измењен текст конкурсне документације, и Прилога 1 Конкурсне 

документације. 
 
Наручилац ће објавити обавештење о продужетку рока за подношење понуда,  који је 

27.06.2017. године (уторак) до 10:00 ч, отварање у 10:15, понуде се предају наручиоцу 

у Институту за рехабилитацију, организациони део „Селтерс“ Младеновац, уч. Краља 

Петра I 333-335, 11400 Младеновац. 
 
  

 
О б р а з л о ж е њ е 
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Наручилац је у одговору на питање бр. 6-8 од 22.06.2017. извршио прецизнији опис 

предмета јавне набавке у погледу самих карактеристика  добара, услова за понуђаче, у 

процесу формирајући нову Партију бр. 7 – Медицински апарати – ЕКГ и пулсни 

оксиметар, и Партију бр. 8 – лабораторисјка опрема – лабораторијска судопера, у 

свему како гласи 
 
 
 
Понуђачи су дужни да саставе понуду на основу измењене Конкурсне документације. 
 
Понуђачи који су поднели понуде могу да изврше измене и допуне на исти начин на 

који су и поднели понуде, у складу са Законом и КД. 
  
Ова измена КД објављена је у складу са ЗЈН. 
 
 
 
 Комисија за ЈН 28/17 
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Институт за рехабилитацију 

Београд, Сокобањска 17 

Број:   01-672-4 /17  

Датум: 12.06.2017.године 

www.rehabilitacija.com 

 

 

 

 

 

 

 

Институт за рехабилитацију 

Београд, Сокобањска 17 

 

 

 

 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
за јавну набавку добара мале вредности  

МЕДИЦИНСКА И БОЛНИЧКА ОПРЕМА, 

 ПО ПАРТИЈАМА 

ЈН бр. 28/17 

 

 

Објављено на Порталу ЈН и интернет страници наручиоца 12.06.2017. године 

 

 

 

 

Рок за достављање понуда је    27.06.2017. године до  10:00 часова 

Отварање понуда је                    27.06.2017. године у   10:15 часова 

 

 

 

 

 

јун, 2017. године 
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На основу члана 39. и  61. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 124/12, 

14/15 и 68/15) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

(„Сл.гласник РС“ број 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 01-672-

1/17 од 12.05.2017. године и Решења о именовању Комисије  за спровођење поступка 

јавне набавке  мале вредности број 01-672-2/17 од 12.05.2017. године, припремљена је  

  

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

за јавну набавку мале вредности добара 

Медицинска и болничка опрема, по партијама 

ЈН бр. 28/17 
 
 

Конкурсна документација садржи: 

 

 

Поглавље 

 

 

Назив поглавља 

 

Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3-5 

 

 

II 

Врста, техничке карактеристике (спецификације), 

квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, 

начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције 

квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке 

добара, евентуалне додатне услуге и сл. 

6 

III Техничка документација и планови /није саставни део 

КД 

6 

 

 

IV 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 

76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих 

услова 

7-12 

V Критеријуми за доделу уговора 13 

VI Обрасци који чине саставни део понуде 14 -27 

VII Модел уговора 28-33 

VIII Упутство понуђачима како да сачине понуду 34-42 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

Подаци о наручиоцу  

Наручилац: Институт за рехабилитацију 

Адреса: Београд,Сокобањска 17 

Интернет страница: www.rehabilitacija.com 

 

1.2. Врста поступка 

Наручилац,  спроводи поступак за јавну набавку мале вредности, набавку добара  – 

Медицинска и болничка опрема, по партијама у складу са чланом 39. Закона о 

јавним набавкама.  

 

1.3. Предмет јавне набавке 

Набавка добара  – Медицинска и болничка опрема, по партијама 

 

Ова набавка је обликована по партијама 

 

Партија 1- Медицински апарати - дефибрилатори 

ОРН 33100000-1 Медицинска опрема 

 

Партија 2- Лабораторијска опрема – лабораторијска центрифуга 

ОРН 38000000-5 Лабораторијска, оптичка и прецизна опрема (осим наочара) 

 

Партија 3 Болничка опрема 

ОРН 33100000-1 Медицинска опрема 

 

Партија 4 Колица за хитне интервенције 

ОРН 33100000-1 Медицинска опрема 

 

Партија 5 Инвалидска колица 

ОРН 33193110-3 Колица за инвалиде 

 

Партија 6 – Медицински апарати за физикалну медицину и рехабилитацију 

ОРН 33100000-1 Медицинска опрема 

 

Партија 7 – Медицински апарати – ЕКГ и пуслни оксиметар 

ОРН 33100000-1 Медицинска опрема 

 

Партија 8 - Лабораторијска опрема – лабораторијске судопере 

ОРН 38000000-5 Лабораторијска, оптичка и прецизна опрема (осим наочара) 

 

 

 

 

http://www.rehabilitacija.com/
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Количина тражених добара са описом и другим карактеристикама дата је у тачки 6. 

конкурсне документације – Спецификација тражених  добара. 

 

1.4. Место испоруке:  

На адреси наручиоца: 

Институт за рехабилитацију,  

организациона јединица „Селтерс“-Младеновац, Краља Петра I 333-335. 

 
1. 5. Посебна напомена:  

Уговор за ову јавну набавку није резервисан за установе, организације или 
привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и 
запошљавање инвалидних лица. 

Конкурсна документација је објављена на Порталу јавних набавки и на 

интернет страници Института за рехабилитацију:  www.rehabilitacija.com са којих се и 

може преузети. 

Податке о пореским обавезама понуђачи могу добити у надлежној Пореској 

управи  www.poreskauprava.gov.rs, Пореска управа, Централа, ул. Саве Машковића 3-5, 

11000 Београд. 

Податке о заштити животне средине понуђачи могу добити у Министарству 

енергетике, развоја и заштите животне средине РС:  www.merz.gov.rs, ул. Немањина 22-

26, Београд. 

Податке о заштити на раду и заштити инвалида рада понуђачи могу добити у 

Министарству рада, запошљавања и социјалне политике:  www.minrzs.gov.rs, ул. 

Немањина 22-26  и  у Националној служби  за запошљавање:   www.nsz.gov.rs,  ул. 

Краља Милутина 8, Београд. 
 
1.6. Контакт 

Е-маил адреса: seltersbanja.pravnasl@gmail.com 

 факс: 011/8236-431 радним даном у времену од 07,00 – 15,00 часова. 

 Радно време писарнице је сваког радног дана у времену од 07,00-15,00 ч. 

 

2. ПОДАЦИ О  ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

2.1. Предмет јавне набавке 

Наручилац врши набавку добара- Медицинска и болничка опрема, по партијама 

 ЈН број 28/17 

 

2.2. Шифра из Општег речника набавке: 

Партија 1- Медицински апарати - дефибрилатори 

ОРН 33100000-1 Медицинска опрема 

 

Партија 2- Лабораторијска опрема – лабораторијска центрифуга 

ОРН 38000000-5 Лабораторијска, оптичка и прецизна опрема (осим наочара) 

 

Партија 3 Болничка опрема 

ОРН 33100000-1 Медицинска опрема 

 

Партија 4 Колица за хитне интервенције 

http://www.poreskauprava.gov.rs/
http://www.merz.gov.rs/
http://www.minrzs.gov.rs/
http://www.nsz.gov.rs/
mailto:seltersbanja.pravnasl@gmail.com
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ОРН 33100000-1 Медицинска опрема 

 

Партија 5 Инвалидска колица 

ОРН 33193110-3 Колица за инвалиде 

 

Партија 6 – Медицински апарати за физикалну медицину и рехабилитацију 

ОРН 33100000-1 Медицинска опрема 

 

Партија 7 – Медицински апарати – ЕКГ и пуслни оксиметар 

ОРН 33100000-1 Медицинска опрема 

 

Партија 8 - Лабораторијска опрема – лабораторијске судопере 

ОРН 38000000-5 Лабораторијска, оптичка и прецизна опрема (осим наочара) 

 

2.3.Партије -Ова јавна набавка  је обликована по партијама 

 

Партија 1- Медицински апарати - дефибрилатори 

ОРН 33100000-1 Медицинска опрема 

 

Партија 2- Лабораторијска опрема – лабораторијска центрифуга 

ОРН 38000000-5 Лабораторијска, оптичка и прецизна опрема (осим наочара) 

 

Партија 3 Болничка опрема 

ОРН 33100000-1 Медицинска опрема 

 

Партија 4 Колица за хитне интервенције 

ОРН 33100000-1 Медицинска опрема 

 

Партија 5 Инвалидска колица 

ОРН 33193110-3 Колица за инвалиде 

 

Партија 6 – Медицински апарати за физикалну медицину и рехабилитацију 

ОРН 33100000-1 Медицинска опрема 

 

Партија 7 – Медицински апарати – ЕКГ и пуслни оксиметар 

ОРН 33100000-1 Медицинска опрема 

 

Партија 8 - Лабораторијска опрема – лаборатиријске судопере 

ОРН 38000000-5 Лабораторијска, оптичка и прецизна опрема (осим наочара) 

 

Понуђач је у обавези да понуди све позиције у оквиру једне партије. 

 

2.4.Опис предмета набавке: 

 

Медицинска и болничка опрема обухвата набавку опреме по спецификацији у прилогу. 
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3. Рок и начин подношења понуда 

 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 

кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са 

сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији 

навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, 

на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе 

и адресу свих учесника у заједничкој понуди. Пожељно је да сви документи 

поднети у понуди буду повезани траком (јемствеником) у целину и запечаћени 

тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни 

листови, односно прилози. Понуду доставити на адресу Наручиоца – Институт за 

рехабилитацију, организациони део „Селтерс“ Младеновац ул. Краља Петра I бр. 

335, 11400 Младеновац, у затвореној коверти са назнаком: ПОНУДА ЗА ЈН 28/17 

набавка добара – Медицинска и болничка опрема, по партијама ОТВОРИТИ 

КОМИСИЈСКИ. На полеђини коверте, понуђач уписује своје податке и име лица за 

контакт, као и бр. телефона. 

 
Рок за достављање понуда је 27.06.2017. године до 10:00 часова, сагласно чл. 95. 
ЗЈН. 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој 

се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде 

према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац 

ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац 

ће навести датум и сат пријема понуде. 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 

односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде 

подносити, сматраће се неблаговременом. 

4. Време и место отварања понуда 

 Јавно отварање понуда ће се обавити одмах по истеку рока за подношење 

понуда, односно дана 27.06.2017. године у 10:15 часова на адреси Института за 

рехабилитацију – организациони део „Селтерс“ Младеновац, ул. Краља Петра I 

335 у Управној згради. 

 Присутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, 

морају Комисији наручиоца поднети пуномоћје за учешће у поступку отварања 

понуда. Овлашћени представник понуђача је дужан да на захтев Комисије за 

јавну набавку да на увид личну карту, ради легитимисања. 

II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 

КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА 

ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 

 

 

Спецификација са техничким карактеристикама прозивода је детаљно садржана 

у Прилогу 1 Конкурсне документације 
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Понуђачи су дужни да у понуди приложе читко попуњен и оверен образац из 

Прилога 1 Конкрусне документације, и да исти овере потписом и печатом лица 

овлашћеног за заступање. 

  

Непоступање понуђача на утврђени начин понуду чини неприхватљивом. 

 

 

III  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

 

Све техничке захтеве у погледу добара Наручилац је описао у Прилогу 1 Конкурсне 

документације 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН 

И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 

обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних 

услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин 

дефинисан у следећој табели, и то: 

 

 

Р.бр 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 

 

1. 

 

Да је регистрован код надлежног 

органа, односно уписан у 

одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. 

тач. 1) ЗЈН); 

 

 

ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове 

конкурсне документације), којом понуђач 

под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да испуњава 

услове за учешће у поступку јавне 

набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и 2.  
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Да он и његов законски заступник 

није осуђиван за неко од кривичних 

дела као члан организоване 

криминалне групе, да није осуђиван 

за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре 

(чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

 

став 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном 

документацијом 

 

 

3. 

 

Да је измирио доспеле порезе, 

доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике 

Србије или стране државе када има 

седиште на њеној територији (чл. 75. 

ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

 

4. 

Да је поштовао обавезе које 

произлазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне 

средине, као и да нема забрану 

обављања делатности која је на снази 

у време. подношења понуде (чл. 75. 

ст. 2. ЗЈН). 

 

5. 

 

 

 

Да има важећу дозволу надлежног 

органа за обављање делатности која 

је предмет јавне набавке. 

 

   

 

 

 

 

Решење о дозволи за бављење 

прометом медицинских средстава на 

велико које издаје Министарство 

здравља РС. 

 

 

 

ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне 

услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном 

документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на дефинисан начин, 

и то: 

 

Пословни капацитет:  
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1. Потребно је да Понуђач поседује Овлашћење произвођача предмета јавне 

набавке за учествовање у поступку јавне набавке или уговор са произвођачем о 

праву заступања и продаје.  

 

Доказ: Доставити копију закљученог уговора са произвођачем о праву 

заступања и продаје или копију Овлашћења произвођача предмета јавне набавке 

за учествовање у поступку јавне набавке. 

 

Технички и кадровски капацитет (Партија 1, 2, 6 и 7):  

 

Потребно је да Понуђач располаже адекватним техничким и кадровским 

капацитетом, и то - да има радно ангажованог најмање 1 (једног) ауторизованог 

сервисера од стране произвођача опреме, који је обучен за сервисирање уређаја 

који је предмет конкретне јавне набавке и чија је обука обављена од стране 

произвођача за предметне уређаје.  

 

Докази: • Приложити копије М3А или МА обрасца и копије радних књижица 

или друге документације којом доказује радно ангажовање. • Приложити 

сертификат издат од стране произвођача опреме на име и презиме сервисера, и 

мора да садржи податак да је лице које је наведено обучено за сервисирање 

модела опреме који је предмет ове јавне набавке. 

 

Наручилац захтева да понуђена добра (све партије сем партије 8) морају бити 

уписана у регистар медицинских средстава који води Агенција за лекове и 

медицинска средства РС и да о томе поседују важећа Решења о стављању у промет 

издата од стране АЛИМС-а РС.  

 

У сврху доказивања понуђач је је дужан да уз понуду достави копију Решења и у 

њему редним бројем означи производ који је предмет ове набавке. Понуђач треба 

да понуди искључиво нову (некоришћену) опрему. Понуђач је у дужан да уз понуду, за 

добра која нуди достави оригинални каталог произвођача, на српском или енглеском 

језику, са фотографијом понуђеног добра и техничким и другим карактеристикама 

добара која нуди. Наручилац дозвољава да се у сврху доказивања минималних 

техничких карактеристика понуђеног медицинског уређаја достави Упутство за 

употребу за понуђену опрему које мора бити одобрено од стране АЛИМС-а. Дозвољено 

је и достављено упутства које није одобрено од стране АЛИМС-а, с тим што 

Наручилац задржава право да пре доношења одлуке о додели уговора од понуђача 

захтева накнадно достављање додатне документације неопходне за оцену понуде. У 

приложеном каталогу произвођача, или другој наведеној документацији коју наручилац 

прихвата у сврху доказивања минималних техничких карактеристика понуђеног 

медицинског уређаја, потребно је означити редним бројем тражену карактеристику.  

 

 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

 

 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке 

наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4. 

и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у 

табеларном приказу додатних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4, у складу са 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр 28/17  10/ 42 

  

 

чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у 

поглављу VI ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку 

јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане 

овом конкурсном документацијом.  

 

Уз изјаву понуђач доставља Решење о дозволи за бављење прометом 

медицинских средстава на велико које издаје Министарство здравља РС. 

 

Предметно решење доставља у неовереној фотокопији. 

   

 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 

ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 

4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ 

подизвођача (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације), потписану 

од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  

 

 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача 

мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне 

услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI 

ове конкурсне документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица 

сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

 

 

 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 

промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи 

до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења 

уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 

 

 Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од 

понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о 

испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију 

свих или појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у остављеном, 

примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене 

доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  

Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних 

и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или 

појединих доказа о испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави: 

 

 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у 

табеларном приказу обавезних услова – Доказ:  

Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 

односно извод из регистра надлежног привредног суда;  

Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 

односно извод из одговарајућег регистра. 

2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у 

табеларном приказу обавезних услова – Доказ: 

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe 

основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног 
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лица, односно седиште представништва или огранка страног правног 

лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична 

дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело 

преваре.Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата 

податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности 

редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења 

Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем 

подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште 

представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује 

да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и 

кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције 

Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у 

Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од 

кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене 

евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, 

којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 

преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се 

може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта 

законског заступника). Уколико понуђач има више зсконских 

заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, 

односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се 

потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се 

може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у 

табеларном приказу обавезних услова  - Доказ:  

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне 

самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 

прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у 

поступку приватизације.  

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 

 

Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке. 

 

Решење о дозволи за бављење прометом медицинских средстава на велико које 

издаје Министарство здравља РС. 

 

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за 

привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. 

став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН. 
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Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 

страницама надлежних органа, и то: 

доказ из члана 75. став 1. тачка 1) ЗЈН понуђачи који су регистровани у 

регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе, јер 

је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре - 

www. apr.gov.rs) 

 

 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач 

доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом 

којим се уређује електронски документ. 

 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач 

може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, 

јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 

 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од 

стране надлежних органа те државе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне 

услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном 

документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на дефинисан начин, 

и то: 

 

Пословни капацитет:  

 

1. Потребно је да Понуђач поседује Овлашћење произвођача предмета јавне 

набавке за учествовање у поступку јавне набавке или уговор са произвођачем о 

праву заступања и продаје.  

 

Доказ: Доставити копију закљученог уговора са произвођачем о праву 

заступања и продаје или копију Овлашћења произвођача предмета јавне набавке 

за учествовање у поступку јавне набавке. 

 

Технички и кадровски капацитет (Партија 1, 2, 6 и 7):  

 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр 28/17  13/ 42 

  

 

Потребно је да Понуђач располаже адекватним техничким и кадровским 

капацитетом, и то - да има радно ангажованог најмање 1 (једног) ауторизованог 

сервисера од стране произвођача опреме, који је обучен за сервисирање уређаја 

који је предмет конкретне јавне набавке и чија је обука обављена од стране 

произвођача за предметне уређаје.  

 

Докази: • Приложити копије М3А или МА обрасца и копије радних књижица 

или друге документације којом доказује радно ангажовање. • Приложити 

сертификат издат од стране произвођача опреме на име и презиме сервисера, и 

мора да садржи податак да је лице које је наведено обучено за сервисирање 

модела опреме који је предмет ове јавне набавке. 

 

Наручилац захтева да понуђена добра (све партије сем партије 8) морају бити 

уписана у регистар медицинских средстава који води Агенција за лекове и 

медицинска средства РС и да о томе поседују важећа Решења о стављању у промет 

издата од стране АЛИМС-а РС.  

 

У сврху доказивања понуђач је је дужан да уз понуду достави копију Решења и у 

њему редним бројем означи производ који је предмет ове набавке. Понуђач треба 

да понуди искључиво нову (некоришћену) опрему. Понуђач је у дужан да уз понуду, за 

добра која нуди достави оригинални каталог произвођача, на српском или енглеском 

језику, са фотографијом понуђеног добра и техничким и другим карактеристикама 

добара која нуди. Наручилац дозвољава да се у сврху доказивања минималних 

техничких карактеристика понуђеног медицинског уређаја достави Упутство за 

употребу за понуђену опрему које мора бити одобрено од стране АЛИМС-а. Дозвољено 

је и достављено упутства које није одобрено од стране АЛИМС-а, с тим што 

Наручилац задржава право да пре доношења одлуке о додели уговора од понуђача 

захтева накнадно достављање додатне документације неопходне за оцену понуде. У 

приложеном каталогу произвођача, или другој наведеној документацији коју наручилац 

прихвата у сврху доказивања минималних техничких карактеристика понуђеног 

медицинског уређаја, потребно је означити редним бројем тражену карактеристику. 

V КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 

 

1. Критеријум за доделу уговора:  

 

Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума 

,,најнижа понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се 

укупна понуђена цена без ПДВ-а. 

 

2. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац 

извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са 

једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом  

 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија 

биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају 

истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача 

који је понудио краћи рок испоруке.  

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није 

могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који 

буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су 
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поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити 

обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену исти гарантни 

рок и исти рок испоруке. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у 

присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним 

папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију 

одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће 

бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће 

доставити записник извлачења путем жреба. 

 

 

 

 

 

VI ОБРАЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

 

 

Саставни део понуде чине следећи обрасци: 

1) Образац понуде (Образац 1); 

2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);  

3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);  

4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конурсном докумнтацијом, (Образац 5); 

6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке  - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6). 

7) Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као 

и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде (Образац 7). 

8) Образац меничног овлашћења за озбиљност понуде (Образац 8). 

9) Образац меничног овлашћења за добро извршење посла (Образац 9).  

10) Образац меничног овлашћења за отклањање недостатака у гарантном року 

(Образац 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр 28/17  15/ 42 

  

 

 (ОБРАЗАЦ 1) 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку ЈН број 28/17 

Медицинска и болничка опрема, по партијама, за партију______________________ 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 

уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 

заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 

 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
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1) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 

потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 

подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 

места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 

броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у 

заједничкој понуди. 
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4) МАТЕРИЈАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ ЈН 28/17 за партију____________ 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а  

 

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 

 

Рок и начин плаћања 

 

 

__________________________

(не дуже од 30 дана) 

 

Рок важења понуде 

 

 

__________________________

(не краће од 30 дана) 

 

Рок испоруке 

 

 

__________________________

(не дуже од 30 дана / за 

Партију 5 – не дуже од 15 

дана) 

 

Гарантни период 

 

 

__________________________

(не краће од 24 месеца) 

 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М.П.  

_____________________________   ________________________________ 

 

 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да 

су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе 

заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и 

печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 

једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац 

понуде. 

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати 

образац понуде за сваку партију посебно. 
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(ОБРАЗАЦ 2) 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

 

 

У Прилогу 1 Конкурсне документације 

 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене за понуђену партију на следећи 

начин: 

 у колону 6. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени 

предмет јавне набавке; 

 у колону 7. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени 

предмет јавне набавке; 

 у колону 8. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне 

набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у 

колони 6.) са траженим количинама (које су наведене у колони 5.); На крају 

уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а. 

 у колону 9. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени 

предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом 

(наведену у колони 7.) са траженим количинама (које су наведене у колони 5.); 

На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом. 
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 (ОБРАЗАЦ 3) 

 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести назив 

понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како 

следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити 

од наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 

израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 

средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 

понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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 (ОБРАЗАЦ 4) 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,  

                                                                            (Назив понуђача) 

даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке ЈН 28/17 Медицинска и болничка опрема, по партијама, за 

партију ____________поднео независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима. 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 

понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 

конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 

односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке 

ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у 

поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера 

забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 

конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) 

ЗЈН. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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(ОБРАЗАЦ 5) 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА 

УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем 

следећу     

 

И З Ј А В У 

 

 

Понуђач  _____________________________________________[навести назив 

понуђача] у поступку јавне набавке ЈН 28/17 Медицинска и болничка опрема, по 

партијама, за партију_______________ испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно 

услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 

1. тач. 2) ЗЈН); 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 

седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити 

на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема 

забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за 

предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН); 

5) Да располаже дозволом Министарства здравља Републике Србије за 

промет медицинских средстава на велико, коју прилаже у неовереној 

фотокопији. 

 

 

Место:_____________                                                            Понуђач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који 

начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из 

члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.  
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 (ОБРАЗАЦ 6) 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ 

УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 

     

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем 

следећу     

 

И З Ј А В У 

 

 

Подизвођач  _____________________________________________[навести назив 

подизвођача] у поступку јавне набавке ЈН 28/17 Медицинска и болничка опрема, по 

партијама испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани 

за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 

1. тач. 2) ЗЈН); 

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 

седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и 

нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 

понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

5) Да располаже дозволом Министарства здравља Републике Србије за 

промет медицинских средстава на велико, коју прилаже у неовереној 

фотокопији. 

 

 

 

Место:_____________                                                            Подизвођач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити 

потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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(ОБРАЗАЦ 7) 

 

 

 

 

  На освнову члана 75. став 2 Закона  јавним набавкама, 

 

 

Понуђач:__________________________________ 

У поступку јавне набавке ЈН 28/17 Медицинска и болничка опрема, по партијама, 

за партију_________________________________ даје 

 

 

 

ИЗЈАВУ 

 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорнпошћу изјављујем да сам 

поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању 

и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је 

на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку. 

 

 

 

М. П                                                                                                ______________________ 

Овлашћено лице понуђача 
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ОБРАЗАЦ 8 

За озбиљност понуде 
ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА – ОВЛАШЋЕЊА 
 На основу Закона  о меници и тачке 1,2 и 6. Одлуке о облику,  

садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета 

Дужник – правно лице:______________________________________________ 

Седиште – адреса:_________________________________________________ 
Матични број:________________________ПИБ:_________________________ 

У месту:________________________________Дана:_____________________ 

Текући рачун:____________________Код банке:________________________ 
И З Д А Ј Е ПОВЕРИОЦУ: Институт за рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17 

Текући рачун: 840-657661-28 

Код банке: Управа за јавна плаћања 

 

          МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 

   ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ  

 

Предајемо вам ____________бланко соло меницу и овлашћујемо Институт за 

рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17, као Повериоца, да предату меницу серије 

___________ може попунити на износ 10 % од укупне вредности понуде на име 

озбиљности понуде за ЈН бр 28/17 чији је предмет Медицинска и болничка опрема, 

по партијама, за партију__________ што номинално износи ________________динара 

без ПДВ-а. 

Овлашћује се Институт за рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17, као 

Поверилац, да у своју корист врши наплату доспелих хартија од вредности – меница, 

безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, иницира наплату, 

издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника код банке, а у корист рачуна 

Повериоца. 

Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне, 

да наплату изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове 

банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због 

евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавезе поштовања редоследа 

наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на 

основу овог закона.  

Меница важи 30 (тридесет) дана дуже од понуђеног рока важности понуде за 

предметну јавну набавку. 

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог 

овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за 

наплату. 

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање 

и располагање средствима на текућем рачуну дужника, статусних промена, оснивања 

нових правних субјеката од стране дужника. 

Ово овлашћење је сачињено у 2 (два) истоветна примерка од којих 1 (један) за 

дужника и 1 (један) за повериоца. 

 

Датум издавања Овлашћења_________________године.                             

Датум важења Овлашћења_________________године.                             

 

                                                                                      ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 

             ____________________________ 

                                              МП                                                                                               
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Образац бр. 9 
за добро извршење посла  (доставља изабрани понуђач) 

ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА – ОВЛАШЋЕЊА 

 На основу Закона  о меници и тачке 1,2 и 6. Одлуке о облику,  

садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета 
Дужник – правно лице:______________________________________________ 

Седиште – адреса:_________________________________________________ 

Матични број:________________________ПИБ:_________________________ 

У месту:________________________________Дана:_____________________ 
Текући рачун:____________________Код банке:________________________ 

И З Д А Ј Е ПОВЕРИОЦУ: Институт за рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17 

Текући рачун: 840-657661-28 
Код банке: Управа за јавна плаћања 

 

          МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 

   ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ  

 

Предајемо вам ____________бланко соло меницу и овлашћујемо Институт за 

рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17, као Повериоца, да предату меницу серије 

___________ може попунити на износ 10 % од укупне вредности понуде на име 

доброг извршења посла за ЈН бр 28/17 чији је предмет Медицинска и болничка 

опрема, по партијама, за партију_________________, што номинално износи 

________________динара без ПДВ-а. 

Овлашћује се Институт за рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17, као 

Поверилац, да у своју корист врши наплату доспелих хартија од вредности – меница, 

безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, иницира наплату, 

издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника код банке, а у корист рачуна 

Повериоца. 

Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне, 

да наплату изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове 

банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због 

евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавезе поштовања редоследа 

наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на 

основу овог закона.  

Меница важи 5 (пет) дана дуже од времена трајања уговора за предметну јавну 

набавку. 

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог 

овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за 

наплату. 

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање 

и располагање средствима на текућем рачуну дужника, статусних промена, оснивања 

нових правних субјеката од стране дужника. 

Ово овлашћење је сачињено у 2 (два) истоветна примерка од којих 1 (један) за 

дужника и 1 (један) за повериоца. 

Датум издавања Овлашћења_________________године.                             

Датум важења Овлашћења_________________године.                             

 

                                                                                      ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 

             ____________________________ 

МП                                                                                           
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Образац бр. 10 
за отклањање недостатака у гарантном року (доставља изабрани понуђач) 

 
ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА – ОВЛАШЋЕЊА 

 На основу Закона  о меници и тачке 1,2 и 6. Одлуке о облику,  
садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета 

Дужник – правно лице:______________________________________________ 

Седиште – адреса:_________________________________________________ 

Матични број:________________________ПИБ:_________________________ 
У месту:________________________________Дана:_____________________ 

Текући рачун:____________________Код банке:________________________ 

И З Д А Ј Е ПОВЕРИОЦУ: Институт за рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17 
Текући рачун: 840-657661-28 

Код банке: Управа за јавна плаћања 

 

          МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 

   ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ  

 

Предајемо вам ____________бланко соло меницу и овлашћујемо Институт за 

рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17, као Повериоца, да предату меницу серије 

___________ може попунити на износ 10 % од укупне вредности понуде на име 

отклањања недостатака у гарантном року за ЈН бр 28/17 чији је предмет 

Медицинска и болничка опрема, по партијама, за партију__________  што 

номинално износи ________________динара са ПДВ-ом. 

Овлашћује се Институт за рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17, као 

Поверилац, да у своју корист врши наплату доспелих хартија од вредности – меница, 

безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, иницира наплату, 

издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника код банке, а у корист рачуна 

Повериоца. 

Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне, 

да наплату изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове 

банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због 

евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавезе поштовања редоследа 

наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на 

основу овог закона.  

Меница важи 5 (пет) дана дуже од времена трајања гарантног рока за предметну 

јавну набавку. 

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог 

овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за 

наплату. 

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање 

и располагање средствима на текућем рачуну дужника, статусних промена, оснивања 

нових правних субјеката од стране дужника. 

Ово овлашћење је сачињено у 2 (два) истоветна примерка од којих 1 (један) за 

дужника и 1 (један) за повериоца. 

Датум издавања Овлашћења_________________године.                             

Датум важења Овлашћења_________________године.                             

 

                                                                                      ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 

             ____________________________ 
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                                              МП        

 

                                                                                          

VII МОДЕЛ УГОВОРА 

 

 

Модел уговора понуђач мора да попуни и потпише на крају, овери печатом, 

чиме потврђује да је упознат са елементима уговора и да их у потпуности прихвата.  

У околностима када понуду подноси група понуђача, овлашћено лице групе 

понуђача потписује и оверава на крају печатом уговор уколико га је група овластила, 

чиме потврђује да прихвата све елементе уговора.  

Уколико група понуђача наступа равноправно, онда је потребно да овлашћена 

лица сваког од чланова групе понуђача, сваку модела уговора потпишу и овере 

печатом, чиме потврђују да прихватају све елементе уговора.  

 

 

За  набавку добара 

Медицинска и болничка опрема, по партијама 

по спроведеном поступку за јавну набавку мале вредности  

бр. 28/17 

 

Партија 1- Медицински апарати - дефибрилатори 

Партија 2- Лабораторијска опрема – лабораторијска центрифуга 

Партија 3 Болничка опрема 

Партија 4 Колица за хитне интервенције 

Партија 5 Инвалидска колица 

Партија 6 Медицинска опрема за физикалну медицину и рехабилитацију 

Партија 7 – Медицински апарати – ЕКГ и пуслни оксиметар 

Партија 8 - Лабораторијска опрема – лабораторијске судопере 

 

 

(заокружити партију) 

 

 

Уговорне стране: 

 

НАРУЧИЛАЦ: Институт за рехабилитацију, Сокобањска 17, Београд,  
МБ 07050844,   

ПИБ 101962711,  

кога заступа в. д. директора Прим. др Снежана Костић, 

 ( у даљем тексту: „Наручилац“ ) 

 

ПОНУЂАЧ:  

 ________________________________________________________________, 

МБ__________________,  

ПИБ_________________,  

број рачуна_____________________________, 

кога заступа директор __________________________________, 
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( у даљем тексту: „Испоручилац“ ) 

 

 

 

 

 

Наручилац и понуђач заједно констатују: 

 

 

Наручилац је на основу чл. 26. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 

124/12, 14/15 и 68/15), а на основу позива за набавку добара–Медицинска и болничка 

опрема, по партијама 01-672-3/17 од 12.06.2017. спровео поступак јавне набавке мале 

вредности; 

- да је Испоручилац доставио понуду број _________________ од ____________2017. 

године, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора; 

- да је Наручилац на основу Извештаја Комисије за јавну набавку о стручној 

оцени понуда бр. _________ од _______2017. године, донео одлуку о избору 

најповољније понуде и прихватио понуду Испоручиоца бр. ______________ од 

_______2017. године и изабрао као најповољнијег Испоручиоца за:  Медицинску и 

болничку опрему, по партијама према понуди коју је доставио, а из спроведеног 

поступка јавне набавке. 

 

 

ПРЕДМЕТ  УГОВОРА  

 

Члан 1. 

 

Испоручилац се обавезује да изврши испоруку Медицинске и болничке опреме, 

по партијама, за партију________________ (број и назива партије) а Наручилац се 

обавезује да за испоручена добра, плати Испоручиоцу цену, сагласно понуди и 

спецификацији у прилогу као саставном делу понуде.  

 

 

ВРЕДНОСТ НАБАВКЕ 

 

Члан 2 

 

Уговорену цену чине:  

            цена набавке добара  из чл. 1. овог Уговора, без пореза на додату вредност, у 

износу 

       * од _______________________________________________ динара, 

 порез на додату вредност у износу од ________________ динара, 

 Укупна уговорена цена износи:  ______________________ динара  
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 (словима:_______________________________________________                  

_______________________________________динара ) 

 

Цена је фиксна. 

 
СТРУКТУРА ЦЕНЕ 

 

Члан 3. 

 

Структура цене одређена је након спроведеног поступка тако да је цена по 

позицијама дата у спецификацији, у прилогу 2 Уговора.  

Цена у понуди обухвата све трошкове везане за набавку и испоруку добара која 

су предмет ове јавне набавке. Испорука се врши Наручиоцу на његовој адреси 

(Младеновац). 

 

 

 

ДИНАМИКА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

 

Члан 4. 

 

Сва плаћања по овом уговору Испоручиоцу ће вршити Наручилац. 

 

Уговорне стране су сагласне да ће Испоручиоцу исплата уговореног износа из 

члана 2. овог Уговора бити извршена на следећи начин: 

 

Наручилац ће тражена добра  платити по испоруци добара, у року до 30 дана од дана 

пријема фактуре. 

Понуђач је обавезан да уколико му буде додељен Уговор о јавној набавци да достави  

Наручиоцу једну регистровану бланко соло меницу попуњену на прописан начин и 

оверену са меничним овлашћењем као средство финансијског обезбеђења на име доброг 

извршења посла, као и меницу за отклањање недостатака у гарантном року. Менична 

овлашћења попунити у висини од 10% вредности понуде без ПДВ-а. 

 

Члан 5. 

             

 

 Уговорена цена из члана 2. овог Уговора представља вредност за испоруку 

добара – медицинске и болничке опреме, по партијама у условима и обиму одређеном 

одредбама овог Уговора. 

Уговорена цена је фиксна. 

 

РОК 

 

Члан 6. 
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Рок испоруке добара не може бити дужи од ______ (30) календарских дана од дана 

ступања на правну снагу уговора. 

 

Уколико Наручилац утврди да Испоручилац не прати рок извршења посла, и ако 

након писаног упозорења у року од 5 (пет) дана од дана уручења писаног упозорења, 

не констатује да је кашњење у реализацији посла надокнађено, Наручилац има право да 

раскине Уговор, уведе другог Испоручиоца у посао и изврши наплату средстава обезбеђења 

за добро извршење посла.  

 

У случају из претходног става, трошкови ангажовања другог Испоручиоца падају на 

терет уговореног првог Испоручиоца.  
 
 
 
Члан 7. 
 

Ако Испоручилац не обави услугу испоруке у року предвиђеном чланом 6. овог 

Уговора, дужан је да плати Наручиоцу казну у износу од 2‰ (два промила) дневно, 
рачунајући од укупне вредности уговорених услуга, до максималног одбитка од 10% 

(десет процената) уговорене цене.  

 

Износ уговорене казне уговарачи утврђују у поступку коначног обрачуна. 

 

ОБАВЕЗЕ  УГОВОРНИХ  СТРАНА 

 

Члан 8. 

 

Испоручилац се обавезује да: 

 

Уговорну обавезу – испоруку добара из члана 1. овог Уговора изврши у складу са 

достављеном понудом, овим уговором, квалитетно и уз строго поштовање 

професионалних правила своје струке. 

 

Испоручилац је одговоран за правне и материјалне недостатке ствари. Дужан је да све 

недостатке ствари отклони у року од 5 дана од дана рекламације од стране Наручиоца. 

 

Испоручилац предметна добра испоручује у оригиналном паковању, ново и неотварано. 

 

Предметну обавезу из члана 1. овог Уговора заврши у роковима ближе утврђеним чланом 6. 

Овог Уговора. 

 

Члан 9. 

 

 

Испоручилац се обавезује да тражена добра испоручи Наручиоцу у  року од 

________дана. (не дужи од 30 дана/за партију 5 – не дуже од 15 дана) 

 

Испорука је Ф-цо наручилац у Младеновцу, Краља Петра I бр.335. 
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Цена подразумева испоруку до крајњег корисника. 

 

Члан 10.  

 

Испоручилац се обавезује да, без писмене сагласности Наручиоца, неће током 

пружања услуге објављивати нити чинити доступним трећим лицима документацију и 

податке на пословима који су предмет овог Уговора, било у целини било у деловима.  

Уговорне стране ће третирати као поверљиве све техничке и друге податке везане за 

овај Уговор. Сви документи, нацрти и друге информације у вези са овим Уговором 

Испоручилац ће користити искључиво за извршење уговорних обавеза.  

 
 Члан 11.  

 
Испоручилац је дужан да се строго придржава обавеза из претходног члана овог 

уговора. У случају да се не придржава, Наручилац има право на раскид овог Уговора,  

накнаду настале штете и наплату менице за добро извршење посла.  

 

Члан 12. 

 

Испоручилац гарантује и одговара за квалитет тражених добара који је предмет 

овог уговора. 

 

 Гарантни рок: ________месеци (не краћи од 24 месеца). 

 

 
 
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА  
 
Члан 13.  

 

Испоручилац се обавезује да приликом закључења уговора наручиоцу достави 

бланко соло меницу за добро извршење посла на износ 10% од укупно уговорене цене без 

ПДВ-а, са клаузулом „неопозива", „безусловна" „платива на први позив" и „без права на 

приговор", са роком важења 5 дана дуже од рока извршења посла, односно , завршетка 

радова.  
 
За период гарантног рока, Понуђач - Испоручилац ће пре коначне испоруке 

добара доставити Наручиоцу бланко соло меницу за отклањање недостатака у гарантном 
року, у висини 10% уговорене вредности без ПДВ-а, са клаузулом „неопозива", „безусловна" 
„платива на први позив" и „без права на приговор",са роком  важења 5 дана дуже од 
гарантног рока.  

 

 

Ако се у року реализације уговора промене рокови за извршење уговорне 

обавезе, Испоручилац мора да продужити важност средстава финансијског обезбеђења за 

период за колико је продужен рок извршења уговорне обавезе.  

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

 

Члан 14. 
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Уколико се подаци и одредбе наведени у неком документу који је саставни део 

овог уговора разликују од података наведених у овом тексту уговора, важећи је текст 

овог уговора. 

Члан 15. 

 

Све евентуалне спорове који настану поводом овог Уговора – уговорне стране 

ће решити споразумно, а у супротном се уговара надлежност Привредног суда у 

Београду. 

 

 

Члан 16. 

Уговор ступа на правну снагу даном обостраног потписивања. 

 

На све што није регулисано одредбама овог Уговора, примениће се одредбе 

Закона о облигационим односима. 

 

 

Члан 17. 

 

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до 

износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години,  у складу са 

Планом јавних набавки наручиоца. 

 

Члан 18. 

 

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да 

уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака, од чега је 2 (два) 

примерка за Наручиоца, а 2 (два) примерка за Извршиоца радова. 

Саставни део овог уговора је понуда Испоручиоца број _______од 

___________са спецификацијом. 

НАРУЧИЛАЦ  ИСПОРУЧИЛАЦ 

_________________________  __________________________ 

Институт за рехабилитацију  __________________________ 

 

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 
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изабраним Понуђачем. Ако Понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор 

о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Наручилац ће Управи за јавне 

набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом 

средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке. 

 

 

VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

Изузетно, делови понуде који се односе на техничке карактеристике могу садржати 

терминологију на енглеском језику. 

 

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА 

 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да 

се први пут отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 

ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: Институт за рехабилитацију организациони део 

„Селтерс“ Младеновац, ул. Краља Петра I 333-335, 11400 Младеновац са назнаком: 

,,Понуда за јавну набавку (добра) –  ЈН 28/17 Медицинска и болничка опрема, по 

партијама, за партију_____________ - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра 

благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 27.06.2017. године до 

10:00 часова.  

    

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 

понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 

редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу 

предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и 

сат пријема понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 

која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 

неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка 

отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.  

Понуда мора да садржи оверен и потписан:  

 Образац понуде (Образац 1);  

 Образац структуре понуђене цене (Образац 2); 

 Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 

 Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

 Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке - чл. 75. и ЗЈН (Образац 5); 

 Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке - чл. 75. (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем; 

 Модел уговора; 
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 Образац меничног овлашћења за озбиљност понуде (Образац 7), 

   

 

 

 

3. ПАРТИЈЕ 

 

Јавна набавка није обликована по партијама 

 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 

понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 

накнадно доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: .........[навести назив и  

адресу наручиоца],  са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку ЈН 28/17 Медицинска и болничка опрема, по 

партијама - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку ЈН 28/17 Медицинска и болничка опрема, по 

партијама - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку ЈН 28/17 Медицинска и болничка опрема, по 

партијама - НЕ ОТВАРАТИ”  или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку ЈН 28/17 Медицинска и болничка 

опрема, по партијама - НЕ ОТВАРАТИ”. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 

понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 

понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 

понуду. 

 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  

 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 

заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације), понуђач 

наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или 

као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 

(Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације) наведе да понуду подноси са 
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подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а 

који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко 

подизвођача.  

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 

извршење набавке поверити подизвођачу.  

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 

подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној 

набавци.  

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 

наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се 

доказује испуњеност услова (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације). 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, 

ради утврђивања испуњености тражених услова. 

 

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1)  и 2) 

ЗЈН и то податке о:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који 

ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора 

 

 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени 

у поглављу IV ове конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује 

испуњеност услова (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације). 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 

заједничку понуду у име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора 

о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈНом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 

набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ 

ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Рок плаћања је 30 од дана испоруке добара на основу документа који испоставља 

понуђач, а којим је потврђена испорука. 

 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
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Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 

Гаранција не може бити краћа од 24 месеца од дана испоруке добара. 

 

9.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова) 

Рок испоруке добара не може бити дужи од 30 дана од дана закључења уговора. 

Место испоруке  – на адресу наручиоца: 

 

Институт за рехабилитацију, Младеновац, ул. Краља Петра I 333-335  

 

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи 

од понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати 

понуду. 

 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 

ЦЕНА У ПОНУДИ 

 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 

урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, 

с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

 

Цена је фиксна и не може се мењати.  

 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 

чланом 92. ЗЈН. 

 

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај 

део одвојено искаже у динарима.  

  

 

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА 

ПОНУЂАЧА 

 

Обавезна средства обезбеђења испуњења  обавеза  понуђача   

 
I Понуђач је дужан да у понуди достави :  

 

БЛАНКО СОЛО МЕНИЦА и менично писмо - овлашћење на износ 10 % од 

укупне вредности понуде без ПДВ, са роком важности до истека опције понуде, 

односно, најмање 30 дана од датума отварања понуда - у корист Наручиоца: 

Институт за рехабилитацију, на име финансијске гаранције за озбиљност 

понуде.  

 

Бланко соло менице се доставља  у ПВЦ фолији. 
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Меница треба да буде регистрована код пословне банке понуђача, а понуђач је у 

обавези да достави потврду  о извршеној регистрацији достављене менице. 

 

Поред меничног овлашћења, понуђач је у обавези да достави копију картона 

депонованих потписа (оверена од банке, са датумом после позива за достављање 

понуда), као и копију (неоверену) ОП Образца, за лица за које је доставио 

картон депонованих потписа. 

  

Меница може бити активирана: 

а) ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи 

уговор о јавној набавци (понуда се оцењује неисправном и Наручилац може да 

закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем). 

б) ако изабрани понуђач након закључења уговора о јавној набавци не достави 

остала средства финансијског обезбеђења у року предвиђеним уговором. У том 

случају се уговор ставља ван снаге, а Наручилац може да закључи уговор са 

првим следећим најповољнијим понуђачем. 

 
II Изабрани понуђач је дужан да достави :  
 

1) Финансијска гаранција за добро извршење посла 

Изабрани понуђач се обавезује да на дан потписивања уговора преда 

наручиоцу БЛАНКО СОЛО МЕНИЦУ и менично писмо - овлашћење на 

износ 10% од укупне уговорене вредности без ПДВ-а, са роком важности 

који је 5 (пет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. 

 
2)      Финансијску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року 

Изабрани понуђач се обавезује да за изведене радове, пре окончања посла, 

преда наручиоцу БЛАНКО СОЛО МЕНИЦУ и менично писмо - 

овлашћење на износ 10% од укупне уговорене вредности са ПДВ-ом, за 

отклањање недостатака у гарантном року, са роком важности који је 5 

(пет) дана дужи од истека гарантног рока. 
 

 

Бланко соло менице се доставља  у ПВЦ фолији. 

Меница треба да буде регистрована код пословне банке понуђача, а 

понуђач је у обавези да достави потврду  о извршеној регистрацији 

достављене менице. 

 

Поред меничног овлашћења, понуђач је у обавези да достави копију картона 

депонованих потписа, (оверена од банке, са датумом после пријема позива за 

достављање позива) као и копију ОП Образца. 

 

Ако се у року реализације уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 

мора се продужити важност средстава финансијског обезбеђења за период за 

колико је продужен рок извршења уговорне обавезе 
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12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

 

13. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, 

ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА 

 

Понуђачи конкурсну документацију преузимају са интернет старнице наручиоца 

www.rehabilitacija.com, као и са Портала управе за јавне набавке, или лично у 

просторијама наручиоца на претходни писмени захтев. 

 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем емаила 

seltersbanja.pravnasl@gmail.com тражити од наручиоца додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на 

евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 

5 дана пре истека рока за подношење понуде.  

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН 28/17 Медицинска и 

болничка опрема, по партијама. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре 

истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и 

објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 

допуњује конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено.  

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 

20. ЗЈН,  и то:  

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца 

на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници; 

 - ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или 

понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од 

друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга 

страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. 

 

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 

облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 

http://www.rehabilitacija.com/
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вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, 

односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 

извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће 

понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да 

омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву.  

 

16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ 

ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач. 

 

17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ 

ЗАХТЕВА  

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице 

које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је 

претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно 

одредбама овог ЗЈН.  

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: 

Републичка комисија).  

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на 

e-mail: seltersbanja.pravnasl@gmail.com или препорученом пошиљком са повратницом 

на адресу наручиоца. 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против 

сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за 

заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно 

објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет 

страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.  

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је 

примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење 

понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са 

чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а 

наручилац исте није отклонио.  

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека 

рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се 

благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  

После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави 

поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 

пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 

поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 
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разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац 

захтева га није поднео пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 

истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које 

је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 

набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.  

Захтев за заштиту права мора да садржи:  

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 

2) назив и адресу наручиоца;  

3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН; 

7) потпис подносиоца.  

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за 

подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту 

Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће 

елементе:  

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 

садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава 

реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид 

у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства 

финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог 

за пренос реализован.  

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;  

(4) број рачуна: 840-30678845-06; 

(5) шифру плаћања: 153 или 253;  

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се 

подноси захтев за заштиту права; 

(7) сврха: ЗЗП; ............... [навести назив наручиоца]; јавна набавка ЈН .... 

[навести редни број јавне набавкe;.  

(8) корисник: буџет Републике Србије; 

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег 

је извршена уплата таксе;  

(10) потпис овлашћеног лица банке, или  

 

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и 

печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној 

уплати таксе наведене под тачком 1, или  

 

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, 

Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о 

извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце 

захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег 

консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници 

буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално 

осигурање и други корисници јавних средстава), или 
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4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе 

из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права 

(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу 

са ЗЈН и другим прописом. 

 

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.  



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Bolnički, bifazni manuelni 
defibrilator sa integrisanom 
opcijom eksternog transtorakalnog 
pejsmjekera

1. Bolnički, bifazni manuelni defibrilator sa integrisanom opcijom eksternog transtorakalnog 
pejsmjekera
2. Integrisano strujno baterijsko napajanje u samoj jedinici defibrilatora
3. Kapacitet baterije min. 100 šokova maskimalnom energijom ili 3.5h EKG monitoringa
4. Aparat mora da poseduje indikator stanja punjenja-pražnjenja baterije
5. Aparat mora da poseduje integrisane pedale za defibrilaciju sa tasterima za punjenje i okidanje
6. Aparat mora da poseduje integrisan mini. 2 kanlani displej, min dijagonale 5,9”
7. Štampa izveštaja na integrisanom 3 kanlanom termo printeru minimalne širine papira 70mm
8. Aparat mora da poseduje mogućnost automatske štampe nakon izvršenog elektro šoka i 
manuelno na zahtev korisnika
9. Apart mora da poseduje integrisane minimalno sledeće interfejse: 1xUSB i 1xRS 232
10. Memorija aparata minimalno 10 sati EKG-a ili 500 događaja
11. Kompletan korisnički softver aparata na srpskom jeziku
12. Apart mora da poseduje integrisanu opciju eksternog transtorakalnog pejsmejera sa režimom 
rada Fix, Demand, Overdrive
13. Aparat mora da poseduje mogućnost nadogradnje opcijom SpO2 merenja
14. Maksimalna ukupna težina defibrilatora sa baterijom i pedalama 5,5kg
15. Aparat mora da poseduje min IP 53 standrad zaštite
16. Defibrilator se isporučuje sa sledećim priborom za rad:
•  Pedale za defibriliaciju
•  1 par samolpepljivih elektroda za ekstreni transtorakalni pejsing
•  EKG pacijent kabl
•  1 pakovanje gela za defibrilaciju
•  Strujni kabl
•  Uputstvo za upotrebu

комад 1

2 Bolnički, bifazni manuelni 
defibrilator  

1. Bolnički, bifazni manuelni defibrilator 
2. Integrisano strujno baterijsko napajanje u samoj jedinici defibrilatora
3. Kapacitet baterije min. 100 šokova maskimalnom energijom ili 3.5h EKG monitoringa
4. Aparat mora da poseduje indikator stanja punjenja-pražnjenja baterije
5. Aparat mora da poseduje integrisane pedale za defibrilaciju sa tasterima za punjenje i okidanje
6. Aparat mora da poseduje integrisan mini. 2 kanlani displej, min dijagonale 5,9”
7. Štampa izveštaja na integrisanom 3 kanlanom termo printeru minimalne širine papira 70mm
8. Aparat mora da poseduje mogućnost automatske štampe nakon izvršenog elektro šoka i 
manuelno na zahtev korisnika
9. Apart mora da poseduje integrisane minimalno sledeće interfejse: 1xUSB i 1xRS 232
10. Memorija aparata minimalno 10 sati EKG-a ili 500 događaja
11. Kompletan korisnički softver aparata na srpskom jeziku
12. Aparat mora da poseduje mogućnost nadogradnje opcijom SpO2 merenja
13. Maksimalna ukupna težina defibrilatora sa baterijom i pedalama 5,5kg
14. Aparat mora da poseduje min IP 53 standrad zaštite
15. Defibrilator se isporučuje sa sledećim priborom za rad:
a. Pedale za defibriliaciju
b. 1 par samolpepljivih elektroda za ekstreni transtorakalni pejsing
c. EKG pacijent kabl
d. 1 pakovanje gela za defibrilaciju
e. Strujni kabl
f. Uputstvo za upotrebu

комад 1

Укупно без ПДВ-а Укупно са ПДВ-ом

ПАРТИЈА 1 - МЕДИЦИНСКИ АПАРАТИ - ДЕФИБРИЛАТОРИ

Ред. Бр. Назив апарата Опис - Техничке карактеристике Мерна јединица Количина Јединична цена без ПДВ-а Јединична цена са ПДВ-ом

УКУПНО



М. П. ______________________________________
Потпис лица овлашћеног за заступање



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Лабораторијска центрифуга

Kapacitet: 32 x 10ml
Rotor: Plivajuci
Motor: bez cetkica
Maksimalna brzina: do 5000 rpm
Sa adapterima za dve veličine epruveta
Podešavanje ubrzanja i usporavanja
Tajmer
Konverzija RPM i RCF
Čelično kućište rotora i metalni oklop centrifuge
Napajanje 220V AC
Zaštita od pregrevanja i preopterećenja

комад 2

M. П.

ПАРТИЈА 2 - ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА - ЛАБ. ЦЕНТРИФУГА

УКУПНО

_____________________________________

Потпис лица овлашћеног за заступање

Ред. Бр. Назив Опис - Техничке карактеристике Мерна јединица Количина Јединична цена без ПДВ-а Јединична цена са ПДВ-ом Укупно без ПДВ-а Укупно са ПДВ-ом



1 2

1 Set za intubaciju

2 Držaci za tempeturne liste

3 Univerzalna kolica za nošenje čistog-prljavog veša

4 Kolica za transport boce i davanje kiseonika u bolničkim sobama

5 Nastavak za WC šolju

6 Aparat za određivanje telesnog sastava

7
Aparat za određivanje laktata u lekarskim ordinacijama, bolnicama i 
sportskim ambulantama-Accutrend Lactate ili odgovarajuće

Ред. Бр. Назив



3 4
Laringoskop sa lampicom 3 endotrahealna tubusa,airway tubus,spatule комад
Držač za temperaturne liste A4 format izrađen od dekapiranog lima,plastificiran sa štipaljkom za kačenje комад

комад
Zapremina boce 10 litara комад
Univerzalni nastavak koji se lako montira i skida, od silikona комад

Digitalna vaga za precizno merenje: telesne težine, sistem za određivanje
 količine masnoće,
 nivoa viscelarlne
 masnoće, procenta skeletnih mišića,
 osnovnog metabolizma BMI, Za korisnike od 6 do 80 godina starosti, Lako razumljiv i pregledan displej, Grafički
 prikaz rezultata,
 Maksimalna težina do 150 kg, Tehnologija sa 8 senzora, Brzo i jednostavno merenje, Funkcija memorije čuva 
rezultate za do 4 lična profila (godine starosti, pol i visinu);

комад

Aparat koristi trake koje ne zahtavaju manualnu kalibraciju. комад

ПАРТИЈА 3 - БОЛНИЧКА ОПРЕМА

Опис - Техничке карактеристике Мерна јединица

УКУПНО



5 6 7 8 9

2

85

2

3

50

2

2 +400 трака

М. П.
Потпис лица овлашћеног за заступање

Количина Јединична цена без ПДВ-а Јединична цена са ПДВ-ом Укупно без ПДВ-а Укупно са ПДВ-ом

______________________________________



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Kolica za hitne intervencije 

(za reanimaciju)

Izrađena od nerđajućeg čelika
Gornja površina od antibakterijske ABS ploče
4 točka, 2 sa kočnicama
Podesiv stalak za defibrilator
Infuzioni  stalak
Integrisana 2 kaiša za držanje boce sa kiseonikom
Centralno zaključavanje fioka
Fioke sa teleskopskim šinama, samozatvarajuće
Korpa od nerđajućeg čelika
Dimenzije: 910 x 650 x 1000 mm

комад 1

М. П. ______________________________________
Потпис лица овлашћеног за заступање

ПАРТИЈА 4 - КОЛИЦА ЗА ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

Ред. Бр. Назив Опис - Техничке карактеристике Мерна јединица Количина Јединична цена без ПДВ-а Јединична цена са ПДВ-ом Укупно без ПДВ-а Укупно са ПДВ-ом

УКУПНО



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Invalidska kolica

Konstrukcija čelična sklopiva, širina sedišta 38-50 cm, dubina sedišta 40- 42 cm, visina sedišta 47-51 cm, visina naslona za leđa 40-42 
cm, nagib naslona 11*-12*, sigurnosni ugaoni nagib 9*-10*, zadnji točak puna guma dimenzije 22``-24” sa mogućnošću skidanja 
točkova, prednji točak puna guma х8, standardna vešalica podesiva, kočnice sa zaključavanjem na pritisak, naslon za ruke standardni 
(dug i kratak), max težina korisnika do 125 kg.

комад 50

ДОДАТНЕ ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА:

Гарантни рок најмање 24 месеца (5 година за оквир). Гаранција од најмање 12 месеци на замењене 
делове након истека гаранције. Постојање сервисне мреже .Испуњавање услова   crash теста према 
важећем сетификату.На полеђини наслона колица обележити пресликачем лого Института за 
рехабилитацију са редним бројем.

М. П. Потпис лица овлашћеног за заступање

УКУПНО

ПАРТИЈА 5 - ИНВАЛИДСКА КОЛИЦА

Ред. Бр. Назив Опис - Техничке карактеристике Мерна јединица Количина Јединична цена без ПДВ-а Јединична цена са ПДВ-ом Укупно без ПДВ-а Укупно са ПДВ-ом



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Parafinski kazan 12 litara; grafički displej; sigurnosni termostat od pregrevanja, napajanje 220v, 50hz, polica sa točkićima za aparat, snaga grejača 1500w, 
kapacitet parafinske kade 12l, mogućnost istovremenog prikazivanja zadate i trenutne temperature комад 1

2 Parafinski kazan Zapremina 30 litara posude za parafin: Temperatura zagrevanja: do 80ºC LC grafički displej ili LC numerički displej Parametri koji se prikazuju: 
zadato vreme uključenja i isključenja grejača; zadata i izmerena temperatura; Sigurnosni termostat od pregrevanja Napon napajanja: 220V/50Hz комад 2

3 Aparat za IFS 

Glavne karakteristike :
- Interferentne četvoropolarne struje, 
- Bipolarne interferentne struje, 
- LC displej za pokazivanje svih parametara,
- Memorisanje sopstvenih terapijskih protokola koji ostaju memorisani u aparatu,
- Digitalne komande, digitalni tajmer,
- Ekran sa pozadinskim osvetljenjem,
- Zvučni alarm za kraj terapije
- Automatsko isključenje izlaza nakon isteka vremena terapije

комад 1

4 Aparat za TENS

Glavne karakteristike :
- dvokanalni aparat,
- analogne komande za jačinu struje,
- potenciometar za promenu parametara terapije,
- impuls od 100us do 400us ,
- frekvencija od 1 do 150hz,
- zvučni alarm za kraj terapije
- automatsko isključenje izlaza nakon isteka vremena terapije
- mogućnost prikaza intenziteta struje

комад 1

5 Aparat za laseroterapiju

Glavne karakteristike :
- tačkasta sonda 808nm / 500mW
- grafički ekran,
- rad u impulsnom i kontinuiranom modu,
- programiranje sopstvenih terapijskih protokola koji će ostati memorisani u aparatu,
- gotovi terapijski protokoli prema dijagnozama,
- automatsko računanje vremena terapije prema zadatoj energiji,
- smanjivanje snage laser diode do 10%,
- profesionalne zaštitne naočare

комад 1

6 Aparat za dijadinamičke struje (DDS)

Glavne karakteristike :
- dijadinamičke struje sa oblicima MF, DF, LP, CP,
- LC displej za pokazivanje svih parametara,
- zvučni alarm za kraj terapije,
- automatsko isključenje izlaza nakon isteka vremena terapije,
- programiranje sopstvenih terapijskih protokola koji će ostati memorisani u aparatu
- automatska i ručna promena polariteta 
- indikacija polariteta na ekranu,
- slobodno zadavanje parametara terapije,
- istovremeni prikaz na ekranu izabranog strujnog oblika, vremena terapije, struje baze
(jednosmerna struja) i struje doze (promenljiva struja), kao i polariteta u kolu pacijenta

комад 1

7 Aparat za galvanizaciju/ elektroforezu

Glavne karakteristike :
- galvanska struja,
- linearno pojačanje struje potenciometrom,
- automatsko isključenje izlaza nakon isteka vremena terapije,
- zvučni alarm za kraj terapije

комад 2

8 Aparat za elektrostimulaciju

Glavne karakteristike :
- eksponencijalne struje (e1 i e2),
- pravougaone struje (sp),
- trapezoidne struje, 
- galvanska struja
- grafički ekran,
- zvučni alarm za kraj terapije
- gumeno-grafitne electrode
- elektroda za monopoloarnu stimulaciju

комад 1

9 Aparat za  Kompresiono vakumsku terapiju

Broj usisnih priključaka: - za noge (x4)- za ruke (x2) - za ventuze (x2) - za telo (x4)

Numerički LC Displej;
Slobodno zadavanje parametara terapije;
Izbor terapije po dijagnozama (minimum 10 unapred podešenih terapijskih protokola);
Četiri nezavisna tajmera (odvojeno za ruke, za noge, za telo i za ventuze);
Mogućnost istovremenog tretmana četiri pacijenta na različitim ekstremitetima, odnosno regijama;
   Pribor:  - platnena navlaka za ruku  (x4); - platnena navlaka za celu nogu  (x4); - platnena navlaka za potkolenicu  (x4); - platnena navlaka za 
telo  (x2); filcana navlaka za ruku  (x2); - filcana navlaka za celu nogu  (x2); - filcana navlaka za potkolenicu  (x2); - filcana navlaka za telo (x1); - 
poliuretanska ili PVC navlaka za ruku  (x2); - poliuretanska ili PVC navlaka za celu nogu  (x2);
- poliuretanska ili PVC navlaka za potkolenicu  (x2);
- poliuretanska ili PVC navlaka za telo  (x1);
- gumena ventuzaØ90mm  (x2);
- gumena ventuzaØ55mm  (x2);
- komplet kaiševa sa čičak trakom (x2);
- spojno crevo (x12);
- oscilatorni krevet  (x1);
- uputstvo za rad (x1);

комад 1

10 Laser sa skenirajućom sondom Laser 780nm/500MwW na zahtev druge talasne dužine i do 2000mW комад 1

М. П.

УКУПНО

______________________________________
Потпис лица овлашћеног за заступање

ПАРТИЈА 6 - МЕДИЦИНСКИ АПАРАТИ ЗА ФИЗИКАЛНУ МЕДИЦИНУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

Ред. Бр. Назив апарата Опис - Техничке карактеристике Мерна јединица Количина Јединична цена без ПДВ-а Јединична цена са ПДВ-ом Укупно без ПДВ-а Укупно са ПДВ-ом



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Pulsni oksimetar
Jedna AAA za napajanje-životni vek baterije oko osam sati životne upotrebe,indikator 
isztođenosti baterrije,automatsko isključenje,u kompletu sa trakom za nošsenje i jednom 
odgovarajučom baterijom,LCD ekran sa pozadinskim osvetljenjem

комад 2

2 Aparat za EKG

Displej od minimum 6.2 inča na kome se prikazuju svih 12 talasnih oblika istovremeno LCD 
touch screen sa rezolucijom od minimum 800x480
Senzor osvetljenja za automatsko podešavanje osvetljenosti ekranaUgrađen termalni printer koji 
može da koristi I roll-ovani I Z-faltani papir, širine minimum 80mm
Ugrađena memorija za minimum 40.000 EKG-a
 Mogućnost povezivanja sa FTP serverom zarad prenošenja pacijentovih podata
 Mogućnost povezivanja sa PC baziranim EKG softwerom
 Automatska detekcija i štampanje aritmija
 Dijagnoza minimum 120 vrsti aritmija
 Analiza HRV (Heart rate variability)
 R-R (ritam) analiza
 Pejsmejker detekcija
 Ponovni pregled i analiza svakog EKG odvoda od po minimum 600 sekundi
 Osetljivost: 2.5; 5; 10; 20; 20/10; 10/5 mm/mV i autogain (AGC)
 Brzina  štampanja: 5; 6.25; 10; 12.5; 25; 50 mm/s
 Ugrađeni WI-FI
 Rad na baterijama od minimum 7 sati
 Brzi mod punjenja – do 90% za manje od 3 sata, i do 100% za manje od 3.4 h
 Težina: do 1.2 kg

комад 2

М. П.

УКУПНО

______________________________________
Потпис лица овлашћеног за заступање

ПАРТИЈА 7 - МЕДИЦИНСКИ АПАРАТИ - ЕКГ И ПУЛСНИ ОКСИМЕТАР

Ред. Бр. Назив апарата Опис - Техничке карактеристике Мерна јединица Количина Јединична цена без ПДВ-а Јединична цена са ПДВ-ом Укупно без ПДВ-а Укупно са ПДВ-ом



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Лабораторијска судопера Namenska laboratoriska sudopera jednodelna od inox dimenzije otvora (d x š x dubina) 55x55x30 комад 2

M. П.

УКУПНО

_____________________________________

Потпис лица овлашћеног за заступање

ПАРТИЈА 8 - ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА - ЛАБОРАТОРИЈСКА СУДОПЕРА

Ред. Бр. Назив Опис - Техничке карактеристике Мерна јединица Количина Јединична цена без ПДВ-а Јединична цена са ПДВ-ом Укупно без ПДВ-а Укупно са ПДВ-ом
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